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MOTTO 

 Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau 

telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang 

lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap. (QS. Al-Insyirah: 6-8) 

  Lakukan apapun dengan kemampuan terbaik yang kita miliki, sehingga tidak 

ada alasan untuk menyalahkan diri kita. (ImPossible) 

 Ketika kamu sudah bisa bangun dan berjalan dari masa kelam dalam 

hisupmu, itu berarti kamu sudah naik kelas. (penulis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   PERSEMBAHAN 

Skripsi ini kupersembahkan untuk Ibu, Ibu, Ibu, 

Papah, dan Adik  yang telah menengadah seluruh 

peluh serta cinta dengan hati seluruh, untuk generasi 

kebanyakan micin Praba, Ika, Fikri, Wulan, 

Anggita untuk persaudaraan yang setingkat lebih 

saik. Dan untuk calon teman hidupku yang telah 

bersedia menemani perjalanan dengan hati-hati 

tanpa gesa. 

 



 

 

vi 

 

 

PRAKATA 

 

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan 

hidayah-Nya. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad 

SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh 

Penggunaan Media Pembelajaran dan Fasilitas Belajar terhadap Kompetensi 

Profesional Guru Sekolah Dasar Negeri Se-Gugus Gatot Subroto Kabupaten 

Tegal”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar 

Sarjana Pendidikan Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Universitas 

Negeri Semarang. 

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada semua 

pihak yang telah membantu baik dalam penelitian maupun dalam penulisan 

skripsi ini. Ucapan terimakasih peneliti sampaikan kepada: 

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang 

yang telah memberi kesempatan untuk studi di Universitas Negeri Semarang. 

2. Prof. Dr. Fakhruddin, M.Pd., Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas 

Negeri Semarang yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan 

penelitian. 

3. Drs. Isa Ansori, M.Pd., Ketua Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar 

Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang yang telah memberi 

kesempatan untuk menuangkan gagasan dalam bentuk skripsi. 

4. Drs. Utoyo, M.Pd., Koordinator PGSD UPP Tegal Fakultas Ilmu Pendidikan 

Universitas Negeri Semarang yang telah mendukung secara administrasi 



 

 

vii 

 

kelancaran dalam proses pengerjaan skripsi. 

5. Ika Ratnaningrum, S.Pd.,M.Pd. dan Drs. Sigit Yulianto, M.Pd., Dosen 

Pembimbing 1 dan 2 yang telah mengarahkan, memotivasi, dan membimbing 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi. 

6. Drs. Akhmad Junaedi, M.Pd., Dosen Wali yang telah memberi motivasi 

selama penulis melaksanakan studi di Universitas Negeri Semarang. 

7. Bapak dan Ibu Dosen PGSD UPP Tegal, yang dengan segala keikhlasan 

membekali penulis dengan ilmu pengetahuan. 

8. Kepala SD Negeri Se-Gugus Gatot Subroto Kabupaten Tegal, yang telah 

mengizinkan penulis untuk melaksanakan penelitian. 

9. Guru SD Negeri Se-Gugus Gatot Subroto Kabupaten Tegal, yang telah 

membantu penulis dalam melaksanakan penelitian. 

10. Semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. 

Semoga semua pihak tersebut mendapatkan ridho dari Allah SWT dan 

keberkahan dalam hidupnya. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat untuk semua 

pihak. 

        Tegal,   April 2017 

 

 

        Penulis 

 

 

 



 

 

viii 

 

ABSTRAK 

Febriane, Tiara Vera. 2017. Pengaruh Penggunaan media pembelajaran dan 

Fasilitas Belajar terhadap Kompetensi Profesional Guru di Sekolah Dasar 

Negeri se-Gugus Gatot Subroto Kabupaten Tegal. Skripsi. Jurusan 

Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas 

Negeri Semarang. Pembimbing 1: Ika Ratnaningrum, S.Pd.,M.Pd. 

Pembimbing 2: Drs. Sigit Yulianto, M.Pd. 

Kata Kunci: fasilitas belajar; kompetensi profesional guru; penggunaan media 

pembelajaran 

Kompetensi profesional merupakan kemampuan guru dalam menguasai 

pengetahuan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni dan budaya yang 

menekankan pada penguasaan dan kedalaman ilmu pengetahuan yang dimiliki 

guru terkait dengan bidang atau mata pelajaran yang diampunya. Kompetensi 

profesional guru juga dipengaruhi oleh cara guru memanfaatkan media dan 

fasilitas belajar dalam kegiatan belajar. Penggunaan media pembelajaran 

merupakan kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam memanfaatkan media 

pembelajaran pada kegiatan belajar mengajar. Fasilitas belajar sendiri merupakan 

pemenuhan kebutuhan peserta didik untuk menunjang hasil belajar siswa. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan media 

pembelajaran dan fasilitas belajar terhadap kompetensi profesional guru. 

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kuantitatif dengan jenis 

pendekatan survei. Populasi dalam penelitian ini yaitu guru di SD Negeri se-

Gugus Gatot Subroto Kabupaten Tegal yang berjumlah 74 guru. Pengambilan 

sampel menggunakan sampling jenuh dikarenakan jumlah populasi kurang dari 

100, jadi semua populasi dijadikan sampel penelitian. Teknik pengumpulan data 

yang digunakan meliputi wawancara, dokumentasi, dan angket. Instrumen 

penelitian yang digunakan yaitu pedoman wawancara tidak terstruktur dan angket 

atau kuisioner. Uji prasyarat yang digunakan, yaitu uji normalitas, linieritas, 

multikolinieritas, dan heteroskedastisitas. Uji analisis akhir yang digunakan yaitu 

analisis korelasi ganda (R), analisis determinasi (R
2
), dan uji koefisien regresi 

secara bersama-sama (uji F). 
Hasil penelitian menunjukkan variabel bebas dalam penelitian ini 

memberikan pengaruh terhadap variabel terikat. Terdapat pengaruh penggunaan 
media pembelajaran terhadap kompetensi profesional guru dengan kontribusi 
sebesar 42,1%. Terdapat pengaruh fasilitas belajar terhadap kompetensi 
profesional guru dengan kontribusi sebesar 41,8%. Terdapat pengaruh antara 
penggunaan media pembelajaran dan fasilitas belajar secara bersama-sama 
terhadap kompetensi profesional guru. Hal ini dibuktikan dengan nilai Fhitung yang 
lebih besar dari Ftabel yaitu 44,406 > 3,126 dan nilai kontribusi pengaruh sebesar 
42,1%. Jika nilai penggunaan media pembelajaran dan fasilitas belajar meningkat, 
maka kompetensi profesional juga akan meningkat. Guru dan pihak sekolah 
disarankan meningkatkan penggunaan media pembelajaran dan pemanfaatan 
fasilitas belajar untuk meningkatkan kompetensi guru yang berdampak pada 
meningkatnya hasil belajar siswa.
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

Pada bagian pendahuluan membahas tentang latar belakang masalah, identifikasi 

masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat 

penelitian. Uraian selengkapnya sebagai berikut: 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Bangsa yang cerdas berarti mengarah pada sumber daya manusia yang 

berkualitas. Sumber daya manusia yang berkualitas berakar pada kualitas 

pendidikan yang juga berkualitas. Hakikatnya untuk mengembangkan diri 

manusia membutuhkan pendidikan agar dapat menjadi manusia yang berkualitas 

dan berguna bagi masyarakat bangsa dan  negara. Pendidikan memiliki peranan 

penting dalam kehidupan manusia. Melalui pendidikan, manusia dapat menuju 

pada kualitas hidup yang lebih baik. 

Pendidikan dapat mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki manusia 

secara optimal, yaitu pengembangan potensi individu dalam aspek fisik, 

intelektual, emosional, sosial, dan spiritual, sesuai dengan tahap perkembangan 

serta karakteristik lingkungan fisik dan lingkungan sosio-budaya. Melalui 

pendidikan, seseorang dapat mengembangkan potensi yang dimiliki untuk dapat 

diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

Pendidikan sendiri mempunyai peran yang sangat menentukan didalam 

perkembangan dan kemajuan suatu bangsa. Melaksanakan pendidikan adalah 

suatu keharusan, karena dengan melaksanakan pendidikan manusia dapat 
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memiliki kemampuan dan kepribadian yang terus berkembang. Kemampuan yang 

dapat dikembangkan meliputi karakter, ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Pendidikan merupakan suatu proses sadar dari tingkah laku manusia yang dapat 

memperbaiki  kualitas diri. 

Pengubahan sikap serta perilaku seseorang dapat berdampak dari 

bagaimana seseorang tersebut mendapatkan pendidikannya. Berdasarkan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, Bab I Pasal 1 Ayat 1, yaitu: 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa, dan negara. 

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan 

adalah usaha sadar yang dilakukan manusia untuk menghasilkan perubahan yang 

lebih baik pada dirinya, serta latihan untuk perannya dimasa mendatang demi 

kepentingan dirinya dan lingkungan disekitarnya. Demikian tujuan dari 

pendidikan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Pendidikan dinilai sangat 

penting, tentu saja pendidikan tidak akan berjalan tanpa adanya suatu tujuan. 

Tujuan pendidikan harus matang, jelas, serta direalisasikan secara nyata dan 

menyeluruh. 

Tujuan ini merupakan tujuan jangka panjang dan sangat luas serta menjadi 

pedoman dari semua kegiatan atau usaha pendidikan di Indonesia (Hamalik, 2008: 

81-82). Pernyataan ini diperkuat sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

Bab II Pasal 3, yaitu: 
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Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

Tujuan pendidikan direalisasikan secara menyeluruh di semua jenjang 

pendidikan. Jenjang pendidikan tersebut yaitu pendidikan dasar, menengah, dan 

tinggi. Pendidikan yang dilakukan di sekolah dasar merupakan pendidikan 

pertama yang diterima siswa secara formal. Menurut Sanjaya (2014: 13) 

menyatakan bahwa “pendidikan disekolah memiliki banyak komponen yang dapat 

membentuk dan mempengaruhi proses pendidikan”. Begitu banyak komponen 

yang dapat mempengaruhi kualitas pendidikan, dengan demikian, tidak mungkin 

upaya peningkatan kualitas dilakukan dengan memperbaiki setiap komponen 

secara serempak. 

Namun demikian, komponen yang selama ini dianggap sangat 

mempengaruhi proses pendidikan adalah guru. Guru merupakan salah satu 

komponen penentu keberhasilan pendidikan. Upaya yang harus dilakukan untuk 

mencapai tujuan pendidikan tersebut, yaitu dengan mewujudkan pendidikan yang 

bermutu pada setiap satuan pendidikan. Guru merupakan tokoh yang memiliki 

multiperan dalam proses pendidikan baik sebagai pengajar, pendidik, motivator, 

maupun sebagai evaluator. Peran guru dalam keberhasilan kegiatan pendidikan 

akan terlihat pada saat proses belajar mengajar di kelas. Belajar merupakan proses 

penting bagi perubahan perilaku setiap orang. 

Proses yang dialami siswa pada saat proses pembelajaran di kelas 

hendaklah setiap siswa aktif dan bersungguh-sungguh, sehingga proses belajar 

yang dialami siswa lebih bermakna. Pada saat proses pembelajaran berlangsung, 
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media pembelajaran memiliki peran yang juga sangat penting. Kualitas suatu 

pembelajaran akan sangat dipengaruhi juga oleh media yang digunakan oleh guru. 

Guru harus dapat memilih dan menentukan media yang tepat. Selain itu, media 

yang digunakan juga harus disesuaikan dengan materi yang akan dipelajari siswa. 

Upaya meciptakan pendidikan yang bermutu sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Nasional 

Pendidikan, yaitu: 

Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan 

yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, 

tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, 

bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, 

serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses 
pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan 

komunikasi. 

 

Media menempati posisi yang strategis dalam rangka mewujudkan proses 

belajar yang optimal. Media merupakan salah satu indikator untuk mewujudkan 

hasil belajar siswa yang optimal pula. Salah satu peningkatan dari proses 

pembelajaran adalah dengan menggunakan media dalam proses kegiatan belajar 

mengajar. Menurut Hamalik (1989) dalam Sanaky (2013: 4) menyimpulkan 

bahwa “media pembelajaran adalah alat, metode, dan teknik yang digunakan 

dalam rangka lebih mengefektifkan komunikasi antara penagajar dan 

pembelajaran dalam proses pembelajaran di kelas”. Media dalam pembelajaran 

dapat mempertinggi kualitas proses pembelajaran dan pada akhirnya dapat 

meningkatkan hasil pembelajaran. Sanaky (2013: 4) menyatakan tujuan media 

pembelajaran adalah untuk: 

(1) mempermudah proses pembelajaran di kelas; (2) meningkatkan 

efisiensi proses pembelajaran; (3) menjaga relevansi antara materi 

pelajaran dengan tujuan belajar; (4) membantu konsentrasi 

pembelajar dalam proses pembelajaran. Pentingnya media 

pembelajaran yang membuat guru haruslah dapat memanfaatkan 
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media pembelajaran pada setiap kegiatan belajar dan mengajar di 

kelas. 

Pada kenyataannya, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada 

Kepala Sekolah di Gugus Gatot Subroto Kabupaten Tegal tanggal 14-16 Januari 

2017 media pembelajaran di sekolah dasar belum digunakan secara maskimal, 

padahal sekolah sudah semaksimal mungkin dalam pengadaan fasilitas belajar. 

Banyak guru yang kurang tertarik menggunakan media saat proses belajar 

mengajar. Materi pelajaran umumnya hanya disampaikan tanpa media 

pembelajaran. Model pembelajaran yang digunakan masih bersifat konvensional, 

yaitu berpusat pada guru dan tanpa menggunakan fasilitas belajar yang maskimal. 

Akibatnya hasil belajar siswa juga tidak maksimal. 

Media pembelajaran yang kurang dimanfaatkan tersebut memiliki  banyak 

sebab dari setiap guru. Tentunya akan sangat menguntungkan apabila guru dapat 

memanfaatkan media pembelajaran dalam setiap legiatan belajar mengajar. 

Banyaknya manfaat yang diberikan oleh media pembelajaran pasti akan 

memengaruhi tingkat pemahaman siswa dalam belajar. 

Pengalaman belajar yang diperoleh siswa dapat melalui pengalaman yang 

dialami sendiri oleh siswa. Proses pengalaman langsung ini dapat berupa proses 

mengamati dan mendengarkan melalui media tertentu dan mendengarkan melalui 

bahasa verbal. Semakin konkret siswa mempelajari bahan pengajaran, maka 

semakin banyak pengalaman yang diperoleh siswa. Sebaliknya, semakin abstrak 

siswa mendapatkan pengalaman, maka semakin sedikit pemahaman yang akan 

didapat siswa. Kegaiatan mendapatkan pengalaman untuk siswa dapat dilakukan 

guru dengan memanfaatkan media pembelajaran. Media sebagai alat bantu akan 

memudahkan siswa dan guru menyamakan persepsi dalam pembelajaran. 
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Ketrampilan guru dalam menggunakan media pembelajaran dapat mempertinggi 

efektivitas dan efisiensi mencapai tujuan pembelajaran.  

Menurut Saud (2008: 67) menyimpulkan bahwa “tujuan menggunakan 

media pembelajaran adalah untuk (1) memperjelas penyajian pesan; (2) mengatasi 

keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera; (3) memperlancar proses 

pembelajaran; (4) menimbulkan kegairakan belajar; (5) memberi kesempatan 

siswa untuk berinteraksi langsung dengan lingkungan; (6) member kesempatan 

siswa untuk belajar secara mandiri”. Permasalahan yang terjadi pada Gugus Gatot 

Subroto adalah kurangnya penggunaan media pembelajaran dan fasilitas belajar 

yang ada, sehingga sangat berpengaruh terhadap kompetensi profesional guru. 

Kompetensi profesional guru merupakan kemampuan dasar yang harus 

dimiliki oleh seorang guru. Guru pada proses belajar mengajar harus memiliki 

kompetensi  guna mencapai harapan yang dicita-citakan pada saat melaksanakan 

pendidikan. Guru seyogianya memiliki kompetensi yang memadai untuk 

mengembangkan potensi siswa secara utuh. Cooper (1984) dalam Satori (2007: 

2.2) menyimpulkan komponen sebagai berikut: 

Empat komponen kemampuan dasar guru dalam kompetensi 

profesional, yaitu: (1) mempunyai pengetahuan dalam teknik 

mengajar dan tingkah laku manusia; (2) mempunyai pengetahuan   

dan menguasai bidang studi yang dibinanya; (3) mempunyai sikap 

yang tepat tentang diri sendiri, sekolah, teman sejawat, dan bidang 

studi yang dibinanya, dan; (4) mempunyai keterampilan dalam 

teknik mengajar. 

Kompetensi yang berkaitan erat dengan guru sebagai sebuah profesi yakni 

kompetensi profesional. Kompetensi profesional yang diharapkan dapat terpenuhi 

yakni guru harus menguasai cara belajar yang efektif, harus mampu membuat 

model satuan pelajaran, mampu memahami kurikulum secara baik, mampu 

mengajar di kelas, mampu menjadi model bagi siswa, mampu memberikan 
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petunjuk yang berguna, menguasai teknik-teknik memberikan bimbingan dan 

penyuluhan, mampu menyusun dan melaksanakan prosedur penilaian kemampuan 

belajar (Hamalik, 2008: 40). Kompetensi profesional guru merupakan 

kemampuan menguasai materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang 

memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang 

ditetapkan dalam standar nasional (Rifa’i dan Anni, 2012: 9). 

Guru sangat berperan penting dalam usaha meningkatkan hasil belajar 

siswa, karena jika guru tersebut mampu menguasai kelas dan mengerti keadaan 

siswa, maka siswa akan memberikan respon yang baik terhadap guru dan hasil 

belajar yang di dapatkan pastinya juga akan meningkat. Arus komunikasi antara 

guru dan siswa akan berjalan lancar. Komunikasi yang dimiliki oleh guru berbeda-

beda tergantung dari kompetensi yang dimiliki oleh  guru  (Sanjaya, 2014: 18). 

Kompetensi profesional setiap guru dengan guru yang lainnya berbeda. Oleh 

karena itu, kompetensi profesional guru harus dimiliki oleh setiap guru, agar 

mampu meningkatkan hasil belajar siswa.  

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang 

Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru dijelaskan bahwa guru harus 

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan 

pembelajaran. Guru juga harus memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi untuk berkomunikasi dan mengambangkan diri. Perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi semakin mendorong upaya-upaya pembaruan dalam 

pemanfaatan hasil-hasil teknologi dalam proses pembelajaran. 

Guru dituntut agar mampu menggunakan alat-alat yang dapat disediakan 

oleh sekolah, dan tidak menutup kemungkinan bahwa alat-alat tersebut sesuai 



8 

 

 

dengan perkembangan zaman. Guru dapat menggunakan media pembelajaran 

yang efisien dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran. Guru juga harus bisa 

untuk mengembangkan ketrampilan membuat media pembelajaran yang akan 

digunakan apabila media yang dibutuhkan tidak tersedia. Media pembelajaran 

yang digunakan oleh guru tidak lepas dari perkembangan globalisasi. 

Perkembangan globalisasi yang semakin pesat membuat proses 

pembelajaran mau tidak mau harus mengikuti perkembangan jaman yang semakin 

modern. Ini juga berlaku bagi bidang pendidikan. Peningkatan kualitas pada setiap 

proses dan hasil pembelajaran di setiap tingkat pendidikan perlu diwujudkan agar 

diperoleh kualitas sumber daya manusia yang dapat menunjang pembangunan 

nasional. Dampak yang paling mudah dari perkembangan globalisasi adalah 

tersedianya media belajar yang semakin inovatif. Penggunaan media pada jenjang 

pendidikan sangat membantu guru dalam memberikan pembelajaran. 

Keadaan yang demikian terjadi di dalam pembelajaran di SD Se-Gugus 

Gatot Subroto Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Berdasarkan hasil 

wawancara awal penulis kepada Kepala Sekolah di SD Bersole 01, SD Lumingser 

01, SD Pedeslohor 01, SD Gumalar 01, SD Kedungsukun 01, dan SD 

Kedungsukun 02 diperoleh keterangan bahwa proses pembelajaran di sekolah 

tersebut masih belum menggunakan fasilitas belajar secara optimal. Media 

pembelajaran yang digunakan hanya seputar buku, gambar, foto, Buku Sekolah 

Elektronik (BSE), dan Komponen Instrumen Terpadu (KIT). Media ini pula tidak 

selalu digunakan oleh semua guru. Pada sekolah tertentu, karena kurangnya 

penggunaan KIT, komponen tersebut selalu disimpah hingga rusak dengan 

sendirinya. 

Guru masih mendominasi kegiatan pembelajaran. Pembelajaran masih 
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berpusat pada kegiatan membaca, menulis, dan menghafalkan materi. Selain itu, 

penyampaian materi belum sepenuhnya disertai dengan penggunaan media yang 

inovatif. Guru hanya menggunakan buku dan beberapa fasilitas belajar lainnya 

sebagai alat bantu ajar. Siswa mencari sendiri referensi buku di perpustakaan. 

Menururt (Djamarah, 2014: 184) menyimpukan bahwa “fasilitas belajar di 

sekolah sangat membantu guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar, 

sehingga dapat memenuhi kebutuhan belajar anak didik yang berpengaruh 

terhadap hasil belajar siswa”. Media pembelajaran termasuk dalam perlengkapan 

sekolah dasar. Fasilitas dan perabot belajar ikut menentukan keberhasilan 

seseorang, orang yang belajar tanpa dibantu dengan adanya fasilitas, maka 

kegiatan belajar akan terhambat (Djamarah, 2014: 40). Media pembelajaran dalam 

bentuk dua dimensi, seperti foto hanya akan memberikan gambaran sekilas dan 

siswa juga kurang tertarik. 

Media dua dimensi ini tidak jauh berbeda implementasinya dengan media 

gambar. Penggunaan media elektronik yang sudah biasa dilakukan oleh guru yaitu 

dengan menampilkan BSE sebagai media ajar yang hanya berisi tulisan saja. BSE 

juga sudah dibuat dalam bentuk buku yang bisa dibaca siswa secara langsung. 

Oleh sebab itu, guru  mulai meninggalkan menggunakan BSE yang berbantu 

LCD. Setiap sekolah tidak semua memiliki KIT IPA yang memang sebagai media 

bantu dalam pembelajaran. Banyak sekolah yang bahkan tidak memiliki KIT dan 

ada juga yang KIT IPA tidak terawat, akibatnya tidak bisa digunakan. 

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran yang 

berlangsung tidak menggunakan fasilitas belajar secara optimal, sehingga siswa 

kurang terlibat aktif di dalamnya. Penyajian materi yang tidak didukung dengan 
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penggunaan media kurang menarik perhatian siswa, sehingga pemahaman siswa 

terhadap materi pelajaran kurang maksimal. Akibatnya dalam proses 

pembelajaran,  kompetensi profesional yang telah dimiliki oleh guru masih kurang 

optimal. Hal tersebut dibuktikan dengan masih belum optimalnya penggunaan 

media dalam setiap pembelajaran. 

Salah satu upaya untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan ketersediaan 

fasilitas belajar yang lengkap disetiap sekolah. Selain itu, penggunaan media 

pembelajaran juga membantu guru dalam menyampaikan materi, mengaktifkan 

siswa dalam kegiatan belajar, dan memudahkan siswa dalam memahami materi 

yang disampaikan. Media yang dijadikan sebagai sarana komunikasi antara guru 

sebagai pemberi informasi dengan siswa sebagai penerima informasi. Media dapat 

berupa audio, animasi, teks, grafik, gambar, dan video. Media yang dijadikan 

sarana komunikasi haruslah interaktif. Interaktif merupakan suatu keadaan dimana 

terjadinya hubungan timbal balik. 

Penggunaan media interaktif pada pembelajaran ini adalah siswa memiliki 

respon yang baik untuk belajar lebih aktif dan berpikir secara langsung sesuai apa 

yang dilihat. Pembelajaran harus menggunakan strategi pembelajaran yang 

menghibur, menyenangkan dan berupaya mengajak siswa untuk menyenangi mata 

pelajaran. Pengadaan teknologi dalam pendidikan sangatlah dibutuhkan. Hal lain 

terkait pentingnya penggunaan media  yaitu untuk terus memberdayakan guru 

sebagai pendidik untuk terus memberikan inovasi dalam pembelajaran. 

Tidak dipungkiri bahwa pembelajaran yang monoton akan memberikan 

dampak negatif pada pola berpikir siswa. Penggunaan media dalam setiap 

pembelajaran menggunakan teknologi berbanding lurus dengan terus 
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bertambahnya ilmu yang guru dapat dalam setiap pemakaiannya. Hal ini didukung 

dengan kompetensi profesional guru untuk terus mengembangkan kemampuan 

meerancang dan memanfaatkan berbagai media dan sumber belajar (Sanjaya, 

2014: 19). Sayangnya, dalam hal penggunaan media belum sepenuhnya disadari 

oleh setiap guru. 

Penelitian mengenai kompetensi profesional guru dalam mengelola 

sumber belajar pernah dilakukan sebelumnya oleh beberapa peneliti, diantaranya 

yang dilakukan oleh Setyono (2013) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

dengan judul “Kompetensi Profesional Guru dalam Mengelola Sumber belajar 

PAI Kelas XI SMA N 5 Yogyakarta“. Hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa 

kompetensi profesional guru sudah baik dengan digunakannya media dan sumber 

belajar yang tersedia. Kompetensi professional guru akan semakin meningkat 

dengan terus menggunakan media terbaru dalam proses pembelajaran. 

Penelitian mengenai pemanfaatan teknologi media pembelajaran pernah 

dilakukan sebelumnya oleh Niarsa (2015) Universitas Negeri Semarang dengan 

judul “Studi Kompetensi Guru dalam Menafaatkan Media Pembelajaran Berbasis 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Di SD Negeri 01 Ledok Kecamatan 

Sambong Kabupaten Blora“. Hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa 

penggunaan teknologi media pembelajaran mencapai indicator cukup dengan 

dengan tingkat persentase mencapai 55%. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis akan 

melaksanakan penelitian yang berjudul “Pengaruh Penggunaan Media 

Pembelajaran dan Fasilitas Belajar terhadap Kompetensi Profesional Guru 

Sekolah Dasar Se-Gugus Gatot Subroto Kabupaten Tegal”. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, dapat diidentifikasikan beberapa 

masalah sebagai berikut : 

1) Kompetensi profesional guru SD Gugus Gatot Subroto Kabupaten Tegal 

dalam memanfaatkan media pembelajaran perlu ditingkatkan. 

2) Peningkatan kualitas pendidikan SD dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah 

satu faktornya adalah peningkatan melalui penggunaan media pembelajaran.  

3) Pembelajaran masih menerapkan media konvensional dengan menggunakan 

media buku, gambar dua dimensi, foto, BSE, dan KIT.  

4) Kurangnya pemanfaatan media pembelajaran elektronik.  

5) Penggunaan media pembelajaran yang kurang optimal. 

6) Fasilitas belajar yang kurang lengkap. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

 Pembatasan masalah berkaitan dengan pemilihan masalah dari berbagai 

masalah yang telah diidentifikasikan. Pembatasan masalah dilakukan untuk 

membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas sehingga penelitian lebih bisa 

fokus untuk dilakukan. Oleh karena itu, penulis perlu membatasi masalah sebagai 

berikut : 

1) Subjek penelitian guru di SD se-Gugus Gatot Subroto 

2) Kompetensi profesional yang akan diamati meliputi (1) memilih dan 

mengembangkan media pembelajaran yang sesuai; (2) memilih dan 

memanfaatkan sumber belajar.  
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3) Penggunaan media pembelajaran yang akan diteliti meliputi (1) tujuan 

penggunaan media pembelajaran; (2) komponen penggunaan media 

pembelajaran; (3)  prisip penggunaan media pembelajaran.  

4) Fasilitas belajar yang akan meliputi perabotan kelas dan media pembelajaran. 

5) Variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah penggunaan media 

pembelajaran, fasilitas belajar dan kompetensi profesional guru. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah, maka masalah dalam penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut : 

1) Bagaimana pengaruh penggunaan media pembelajaran terhadap kompetensi 

profesional guru SD Negeri se-Gugus Gatot Subroto Kabupaten Tegal? 

2) Bagaimana pengaruh fasilitas belajar terhadap kompetensi profesional guru 

SD Negeri se-Gugus Gatot Subroto Kabupaten Tegal? 

3) Bagaimana pengaruh penggunaan media pembelajaran dan fasilitas belajar 

terhadap kompetensi profesioanl guru SD se-Gugus Gatot Subroto Kabupaten 

Tegal? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan uraian yang menyebutkan secara spesifik 

mengenai maksud atau tujuan yang hendak dicapai dari sebuah penelitian. Tujuan 

penelitian berkaitan erat dengan rumusan masalah yang telah dibuat. Tujuan 

umum dan tujuan khusus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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1.5.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh penggunaan media pembelajaran dan fasilitas belajar terhadap dan 

kompetensi profesional guru sekolah dasar se-Gugus Gatot Subroto Kabupaten 

Tegal. 

1.5.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah : 

1) Menganalisis dan mendeskripsikan pengaruh penggunaan media 

pembelajaran terhadap kompetensi profesional guru SD Negeri Se-Gugus 

Gatot Subroto Kabupaten Tegal. 

2) Menganalisis dan mendeskripsikan fasilitas belajar terhadap kompetensi 

profesional guru SD Negeri Se-Gugus Gatot Subroto Kabupaten Tegal. 

3) Menganalisis dan mendeskripsikan pengaruh penggunaan media 

pembelajaran dan fasilitas belajar terhadap kompetensi profesioanl guru SD 

Se-Gugus Gatot Subroto Kabupaten Tegal. 

1.6 Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat baik teoritis maupun praktis. 

Manfaat tersebut antara lain: 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis adalah kegunaan penelitian dalam konstruksi keilmuan. 

Konstruksi keilmuan yaitu proses pembentukan pengetahuan yang terus menerus 

sampai dapat menjelaskan suatu fenomena atau bidang kajian ilmu tertentu. 

Manfaat teoritis berkaitan dengan kontribusi tertentu dari penyelenggaraan 
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penelitian terhadap perkembangan teori dan ilmu pengetahuan. Secara teoritis, 

penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan dan 

pendidikan terutama dalam rangka meningkatkan fasilitas belajar di setiap sekolah 

dasar dan kompetensi profesional guru dalam menggunakan media pembelajaran. 

Serta peningkatan pengaruh penggunaan media pembelajaran di jenjang sekolah 

dasar. 

1.6.2 Manfaat Praktis   

Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah : 

1.6.2.1 Bagi Guru 

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi guru, yaitu: 

(1) Sebagai bahan masukan bagi guru untuk mengetahui bagaimana penggunaan 

media pembelajaran yang mampu meningkatkan hasil belajar siswa. 

(2) Sebagai bahan masukan bagi guru untuk mengetahui bagaimana cara 

memanfaatkan fasilitas belajar siswa yang dapat mendukung proses belajar 

mengajar agar dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

1.6.2.2 Bagi Sekolah 

 Manfaat penelitian ini bagi sekolah, yaitu: 

(1) Memperkaya dan melengkapi hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan 

peneliti-peneliti lain. 

(2) Meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan sekolah. 

1.6.2.3 Bagi Peneliti Lanjutan 

Manfaat penelitian ini bagi peneliti lanjutan, yaitu: 

(1) Menambah pengetahuan mengenai pengaruh penggunaan media 

pembelajaran dan fasilitas belajar terhadap kompetensi profesional guru. 
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(2) Menjadi referensi baik bagi peneliti maupun peneliti lain yang ingin 

melaksanakan penelitian lanjutan mengenai pengaruh penggunaan media 

pembelajaran dan fasilitas belajar terhadap kompetensi profesional guru. 
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

Pada kajian pustaka akan diuraikan tentang kajian teori, penelitian yang relevan, 

kerangka berfikir dan hipotesis penelitian. Pada bagian kajian teori akan 

dikemukakan mengenai teori-teori yang berhubungan dengan penelitian. Pada 

bagian ini juga diuraikan mengenai kajian empiris yaitu kajian mengenai 

penelitian-penelitian sejenis dengan penelitian yang dilakukan. Selanjutnya dalam 

bab ini juga akan memaparkan kerangka berfikir dilakukannya penelitian ini. 

Selain itu, juga akan diuraikan mengenai hipotesis dalam penelitian. Penjelasan 

lebih rinciakan diuraikan sebagai berikut: 

 

2.1 Kajian Teori 

Pada landasan teori akan diuraikan teori tentang pendidikan, teknologi 

pendidikan, media pembelajaran, kompetensi guru, kompetensi profesional, dan 

fasilitas belajar. Uraian selengkapnya dijelaskan sebagai berikut: 

2.1.1 Pendidikan 

Menurut Munib (2012: 31) “pendidikan adalah usaha sadar dan sistematis, 

yang dilakukan oleh orang-orang yang diserahi tanggung jawab untuk 

mempengaruhi peserta didik agar mempunyai sifat dan tabiat yang sesuai dengan 

cita cita pendidikan”. Pendidikan adalah usaha sadar yang terencana, hal ini 

berarti proses pendidikan di sekolah bukanlah proses yang dilaksanakan asal-
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asalan dan untung-untungan, akan tetapi proses yang bertujuan (Sanjaya, 2014: 2). 

Sehingga segala sesuatu yang dilakukan guru dan siswa diarahkan pada 

pencapaian tujuan. Tujuan pendidikan nasional adalah untuk berkembangnya 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, 

dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Yusuf dan 

Nurihsan 2009: 3). 

Berdasarkan definisi tersebut nampak bahwa pendidikan merupakan suatu 

konsep yang sangat luas, mencakup berbagai dimensi dan sudut pandang. Pada 

segi prosesnya, pendidikan dapat didefinisikan sebagai perubahan dalam 

memahami dunia luar, dirinya sendiri, dan hubungannya dengan orang lain dan 

objek-objek yang ada di lingkungannya. Perubahan-perubahan tersebut membantu 

seseorang untuk menginterpretasikan pengalaman dan memungkinkan 

peningkatan taraf hidupnya dan lingkungan yang berhubungan dengan dirinya. 

2.1.2 Teknologi Pendidikan 

Teknologi pendidikan adalah sebuah proses yang terintegrasi, yang 

melibatkan manusia, prosedur, gagasan, peralatan dan organisasi untuk 

menganalisis masalah-masalah pendidikan serta cara-cara pemecahannya, 

mencobakan model-model pemecahan, mengadakan penilaian, dan mengelolanya 

(Arif, 2010: 24). 

Teknologi pendidikan merupakan suatu proses yang kompleks dan 

terintegrasi meliputi manusia, alat, dan sistem, termasuk diantaranya gagasan, 

prosedur, dan organisasi. Teknologi pendidikan memakai pendekatan yang 
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sistematis dalam rangka menganalisa dan memecahkan persoalan proses belajar 

(Arif, 2010: 27). Teknologi pendidikan merupakan suatu bidang yang 

berkepentingan dengan pengembangan secara sistematis berbagai macam sumber 

belajar, termasuk didalamnya pengelolaan dan penggunaan sumber tersebut. 

Teknologi pendidikan merupakan suatu bidang profesi yang terbentuk 

dengan adanya usaha terorganisasikan dalam mengembangkan teori, 

melaksanakan penelitian, dan aplikasi praktis perluasan, serta peningkatan sumber 

belajar (Miarso, 2009: 6). Teknologi pendidikan beroperasi dalam seluruh bidang 

pendidikan secara rasional berkembang dan berintegrasi dalam berbagai kegiatan 

pendidikan. 

Berdasarkan definisi teknologi pendidikan, dapat disimpulkan bahwa 

teknologi pendidikan merupakan bidang ilmu kajian yang membantu jalannya 

pembelajaran, mengingat bahwa teknologi pendidikan merupakan suatu proses 

yang kompleks dan terpadu. Teknologi pembelajaran melibatkan orang, prosedur, 

ide, peralatan dan organisasi untuk menganalisis masalah, mencari jalan 

pemecahan, mengevaluasi dan mengelola pemecahan masalah yang menyangkut 

semua aspek belajar manusia. 

2.1.3 Media Pembelajaran 

Pada media pembelajaran yang akan dibahas meliputi hakikat media 

pembelajaran, manfaat media pembelajaran, fungsi media pembelajaran, jenis-

jenis media pembelajaran, dan kemampuan penggunaan media pembelajaran.  

2.1.3.1 Hakikat Media Pembelajaran  

Media adalah suatu alat yang berfungsi dan dapat digunakan untuk 

menyampaikan pesan pembelajaran. Pembelajaran adalah proses komunikasi antar 
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pembelajar, pengajar, dan bahan ajar. Menurut Bovee (1977) dalam Sanaky (2013: 

3) “media adalah sebuah alat yang mempunyai fungsi menyampaikan pesan”. 

Dapat dikatakan bahawa bentuk komunikasi tidak akan berjalan tanpa bantuan 

sarana untuk menyampaikan pesan. 

Menurut Hamalik (1989) dalam  Sanaky (2013: 4) menyatakan “media 

pembelajaran adalah alat, metode, dan teknik  yang digunakan dalam rangka lebih 

mengefektifkan komunikasi antara pengajar dan pembelajar dalam proses 

pembelajaran di kelas”. Media dalam pembelajaran dapat mempertinggi kualitas 

proses pembelajaran dan pada akhirnya dapat meningkatkan hasil pembelajaran. 

Menurut Arsyad (2016: 2) menyimpulkan media merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari proses belajar mengajar demi tercapainya tujuan pendidikan 

pada umumnya dan tujuan pembelajaran di sekolah pada khususnya. Media secara 

lebih khusus cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, photografis, atau 

elektronis untuk mengkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual 

atau verbal. 

Menurut Hamalik (1994) dalam Kustandi (2013: 7) menjelaskan bahwa 

guru harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media 

pembelajaran, sebagai berikut: (1) media sebagai alat komunikasi guna lebih 

mengefektifkan proses belajar mengajar; (2) fungsi media dalam rangka mencapai 

tujuan pendidikan; (3) seluk-beluk proses belajar; (4) hubungan antara metode 

mengajar dan media pembelajaran; (5) nilai atau manfaat metode pendidikan 

dalam pembelajaran; (6) pemilihan dan penggunaan media pendidikan; (7) 

berbagai jenis alat dan teknik media pendidikan; (8) media pendidikan dalam 

setiap mata pelajaran; dan (9) usaha inovasi dalam media pendidikan. 
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Menurut pendapat dari para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran adalah alat yang dapat membantu proses belajar mengajar dan 

berfungsi untuk memperjelas makna pesan yang disampaikan oleh guru kepada 

siswa, sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan lebih baik dan 

sempurna. Media pembelajaran merupakan sarana untuk meningkatkan kegiatan 

proses belajar mengajar. Mengingat banyaknya bentuk-bentuk media 

pembelajaran, maka guru harus dapat memilihnya dengan cermat, sehingga dapat 

digunakan dengan tepat. 

2.1.3.2 Manfaat Media Pembelajaran 

Manfaat media baik secara umum maupun khusus sebagai alat bantu 

pembelajaran bagi guru maupun siswa. Pengefektifan komunikasi dan interaksi 

dalam pembelajaran tidaklah lepas dari manfaat media pembelajaran itu sendiri. 

Adapun manfaat media pembelajaran yang diuraikan oleh Sanaky (2013:  5) 

adalah: 

1. Pengajaran lebih menarik perhatian pembelajar sehingga dapat 

menumbuhkan motivasi belajar. 

2. Bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya, sehingga dapat lebih 

dipahami siswa, serta memungkinkan siswa menguasai tujuan 

pembelajaran dengan baik. 

3. Metode pembelajaran bervariasi, tidak semata-mata hanya 

komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata lisan guru, siswa 

tidak akan cepat bosan, dan guru juga bisa menghemat tenaga saat 

mengajar. 

4. Siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya 

mendengarkan penjelasan dari guru saja, tetapi juga aktivitas lain 

yang siswa lakukan dalam kegiatan belajar seperti mengamati, 

melakukan, mendemonstrasikan, dan lain-lain. 

2.1.3.3 Fungsi Media Pembelajaran 

Media pembelajaran berfungsi untuk merespon pembelajaran dengan 

menghadirkan objek yang sebenarnya ke dalam konsep yang abtrak menjadi 
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konsep konkret. Kesamaan persepsi juga merupakan salah satu fungsi media 

pembelajaran dalam menyamakan persepsi siswa dan guru untuk menyajikan 

informasi secara konsisten. Suasana belajar yang menyenangkan, tidak tertekan, 

santai, dan menarik sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran. 

Menurut Livie dan Lentz (1982) dalam Sanaky (2013: 7) mengemukakan 

empat fungsi media pembelajaran yang khususnya pada media visual, yaitu; (1) 

fungsi atensi, media visual merupakan inti, menarik dan mengarahkan perhatian 

siswa untuk berkonsentrasi kepada isi pelajaran yang berkaitan dengan makna 

visual yang ditampilkan atau menyertai teks materi pelajaran; (2) fungsi afektif, 

media visual dapat terlihat dari tingkat kenyamanan siswa belajar ketika membaca 

teks bergambar; (3) fungsi kognitif, media visual mengungkapkan bahwa lambang 

visual memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mendengar 

informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar; (4) fungsi kompensatoris, 

media visual memberikan konteks untuk memahami teks pada siswa yang lemah 

dalam membaca, untuk mengorganisasikan informasi dalam teks dan 

mengingatkannya kembali.  

Menurut Sudjana dan Rifai (1992) dalam Kustandi (2013: 22) 

mengemukakan bahwa manfaat media pembelajaran dalam proses belajar siswa, 

sebagai berikut: (1) pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa, sehingga 

dapat menumbuhkan motivasi belajar; (2) bahan pembelajaran akan lebih jelas 

maknanya, sehingga dapat lebih dipahami oleh siswa dan memungkinkannya 

menguasai dan mencapai tujuan pembelajaran; (3) metode mengajar akan lebih 

bervariasi; (4) siswa dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar. 
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Arsyad (2016: 29) menjelaskan bahwa media pembelajaran memiliki 

beberapa manfaat praktis dalam proses belajar mengajar sebagai berikut: 

(1) media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan 
dan informasi; (2) media pembelajaran dapat meningkatkan dan 
mengarahkan perhatian siswa; (3) media pembelajaran dapat 
mengatasi keterbatasan indera, ruang dan waktu. (4) media 
pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada 
siswa tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di lingkungan 
mereka.  

Berdasarkan beberapa pendapat ahli dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran mempunyai beberapa manfaat positif dalam proses pembelajaran  

yaitu (1) memperjelas penyajian pesan; (2) meningkatkan dan mengarahkan 

perhatian siswa; (3) menghadirkan objek-objek yang terlalu berbahaya atau sukar 

didapat ke dalam lingkungan belajar; (4) membuat konkret konsep-konsep yang 

abstrak; dan (5) memperlihatkan gerakan yang terlalu cepat atau lambat. 

2.1.3.4 Jenis-Jenis Media Pembelajaran 

Kegiatan belajar mengajar di kelas tidak terlepas dari media pembelajaran, 

karena akan lebih menarik perhatian siswa, sehingga dapat menumbuhkan 

aktivitas dan hasil belajar. Media pembelajaran tidak hanya satu jenis saja tetapi 

beragam. Menurut Asra, dkk (2007: 5.8-5.9) mengelompokkan media 

pembelajaran menjadi 5, yaitu media visual, audio, audiovisual, multimedia, dan 

realia. 

Media visual merupakan media yang hanya dapat dilihat, contohnya foto, 

gambar, poster, grafik, kartun, liflet, buklet, torso, film bisu, dan model tiga 

dimensi seperti diorama dan mokeup. Media audio merupakan media yang hanya 

dapat didengar saja, contohnya kaset audio, radio, MP3 Player, iPod. Media 

audiovisual merupakan media yang dapat dilihat dan dapat didengar, seperti film 

bersuara, video, televisi, dan sound slide. 
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Multimedia merupakan media yang dapat menyajikan unsur media secara 

lengkap, contohnya suara, animasi, video, grafis, dan film. Multimedia sering 

diidentikkan dengan komputer, internet, dan pembelajaran berbasis komputer 

(CBI). Media realia merupakan semua media nyata yang ada di lingkungan alam, 

baik digunakan dalam keadaan hidup maupun sudah diawetkan, contohnya 

tumbuhan, batuan, binatang, insektarium, herbarium, air, sawah, dan sebagainya. 

(Asra, 2007: 6.1). 

Gagne dan Briggs (1975) dalam Arsyad (2016: 4) mengatakan media 

pembelajaran meliputi alat yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi 

materi pengajaran, yang terdiri dari antara lain, buku, tape recorder, kaset, video 

camera, video recorder, film, slide (gambar bingkai), foto, gambar, grafik, 

televisi, dan komputer. Menurut Heinich (1996) dalam Kustandi (2013: 2) 

mengklasifikasikan media menjadi lima, yaitu media yang tidak diproyeksikan 

(nonprojected media), yang diproyeksikan (projected media), audio, video, dan 

media berbasis komputer. Media yang tidak diproyeksikan (nonprojected media), 

contohnya realita, model, bahan grafis (graphical material), display. 

Media yang diproyeksikan (projected media), contohnya OHT, slide, 

opaque. Media audio contohnya vision, active audio vision. Media video 

contohnya video. Media berbasis komputer (computer based media), contohnya 

Computer Assisted Instruction (CAI), Computer Managed Instruction (CMI). 

Berdasarkan beberapa pendapat ahli dapat disimpulkan bahwa jenis media 

yang dimanfaatkan dalam proses pembelajaran cukup beragam, mulai dari media 

yang sederhana sampai pada media yang canggih. Berguna untuk mempermudah 

mempelajari jenis media, karakter, dan kemampuannya dilakukan 

pengklasifikasikan atau penggolongan media pembelajaran. Mengingat 
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banyaknya jenis media pembelajaran, maka guru harus dapat memilihnya dengan 

cermat, sehingga dapat digunakan secara tepat dalam proses pembelajaran di 

kelas. 

2.1.3.5 Kemampuan Penggunaan Media Pembelajaran 

Kemampuan guru sebagai pengajar yang profesional berhubungan dengan 

pengetahuan, kemampuan, dan sikap. Kemampuan-kemampuan tersebut perlu 

dimiki guru agar proses belajar mengajar dapat berjalan efektif dan siswa dapat 

mengikuti dengan perasaan senang. Indikator penggunaan media pembelajaran 

menurut Saud (2009: 67) terdiri dari tujuan menggunakan media pembelajaran, 

komponen-komponen menggunakan media pembelajaran, dan prinsip 

menggunkan media pembelajaran. 

Uraian indikator tersebut sebagai suatu tujuan menggunakan media 

pembelajaran, yaitu memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu verbalistis, 

mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera, memperlancar jalannya 

proses pembelajaran, memberi kesempatan kepada siswa untuk berinteraksi 

langsung dengan lingkungan dan kenyataan, memberi kesempatan pada siswa 

untuk belajar secara mandiri senuai dengan kemampuan dan minatnya. 

 Komponen-komponen menggunakan media pembelajaran, yaitu media 

audio merupakan media yang digunakan sebagai alat bantu pembelajaran yang 

mempunyai sifat dapat didengarkan oleh siswa, seperti radio, media visual 

merupakan media yang digunakan sebagai alat bantu dalam pembelajaran yang 

mempunyai sifat dapat dilihat oleh siswa, seperti peta, media audio visual 

merupakan media yang digunakan sebagai alat bantu dalam pembelajaran yang 

mempunyai sifat dapat dilihat dan didengar oleh siswa, seperti video interaktif, 

TV edukasi. 
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Prinsip menggunkan media pembelajaran, yaitu tepat guna yang artinya 

media yang digunakan sesuai kompetensi dasar, berdaya guna yang artinya media 

yang digunakan mampu meningkatkan motivasi siswa, bervariasi yang artinya 

media pembelajaran yang digunakan mampu mendorong sikap aktif siswa dalam 

belajar. 

Kemampuan menggunakan media pembelajaran dapat menunjang kegiatan 

belajar mengajar yang lebih interaktif, sehingga siswa lebih termotivasi untuk 

belajar. Kemampuan guru dalam menggunakan media pembelajaran dapat dilihat 

dari pengetahuan dan pemahaman guru tentang media pembelajaran. 

2.1.4 Kompetensi Guru  

Uraian tentang kompetensi guru meliputi pengertian guru, kompetensi 

guru, dan standar kompetensi guru. 

2.1.4.1 Pengertian Guru  

Menurut Usman (2013: 5) mendeskripsikan guru merupakan jabatan atau 

profesi yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru. Seorang yang menjadi 

guru bukanlah asal orang yang pandai berbicara melainkan sesorang yang telah 

mengalami jenjang pendidikan tertentu dan memiliki pengalaman mengajar. 

Menurut Hamalik (2008: 27) menyimpulkan bahwa guru profesional merupakan 

orang yang telah menempuh program pendidikan guru dan memiliki tingkat 

master serta telah mendapat ijazah negara dan telah berpengalaman dalam 

mengajar pada kelas-kelas besar. 

Guru merupakan komponen paling menentukan dalam sisten pendidikan 

secara keseluruhan, yang harus mendapat perhatian sentral, pertama, dan utama 

(Mulyasa 2007: 5). Guru merupakan komponen yang paling berpengaruh terhadap 

terciptanya proses dan hasil pendidikan yang berkualitas. 
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Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa guru adalah 

seorang pengajar peserta didik, yang mengajarkan berbagai hal yang baru bagi 

mereka baik melalui pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan 

menengah. Oleh karena itu, upaya perbaikan apapun yang dilakukan untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan tidak akan memberikan sumbangan yang 

signifikan tanpa dukungan dari guru yang profesional dan berkualitas. Perbaikan 

kualitas pendidikan harus berpangkal dari guru dan berujung pada guru pula. 

2.1.4.2 Kompetensi Guru 

Menurut Mulyasa (2007: 26) menyimpulkan “kompetensi adalah perpaduan 

dari pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang direfleksikan dalam 

kebiasaan berfikir dan bertindak”. Menurut Muhaimin (2015: 10) menyatakan 

bahwa “kompetensi adalah seperangkat tindakan intelegen penuh tanggung jawab 

yang harus dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu 

melaksanakan tugas-tugas dalam bidang pekerjaan tertentu”. Sifat intelegen harus 

ditunjukan sebagai kemahiran, ketetapan, dan keberhasilan bertindak. Sifat 

tanggung jawab harus ditunjukkan sebagai kebenaran tindakan baik dipandang 

dari sudut ilmu pengetahuan, teknologi maupun etika. 

Kehadiran guru dalam proses belajar mengajar atau pengajaran masih tetap 

memegang peranan penting. Proses belajar mengajar merupakan inti dari proses 

pendidikan secara keseluruhan dengan guru sebagai pemegang peranan utama 

(Usman, 2013: 4). Guru berperan sebagai sutradara sekaligus aktor dalam proses 

belajar mengajar, hal itu berarti guru mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam 

merencanakan dan melaksanakan pengajaran di sekolah. 

Menurut Mulyasa (2007: 17) mendeskripsikan pada hakekatnya standar 

kompetensi guru adalah untuk mendapatkan guru yang baik dan profesional, yang 
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memiliki kompetensi untuk melaksanakan fungsi dan tujuan sekolah khususnya, 

serta tujuan pendidikan pada umumnya, sesuai kebutuhan masyarakat dan 

tuntutan jaman.  

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa 

pengertian kompetensi guru adalah pengetahuan, keterampilan dan kemampuan 

yang dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari dalam diri guru, 

sehingga guru dapat melakukan perilaku kognitif, afektif dan psikomotorik 

dengan sebaik-baiknya. Guru dituntut untuk profesional dalam menjalankan 

perannya sebagai pengajar dimana guru harus bisa menyesuaikan apa yang 

dibutuhkan masyarakat dan jaman dalam hal ini yaitu kemajuan ilmu pengetahuan 

dan teknologi yang terus berkembang. 

2.1.4.3 Standar Kompetensi Guru 

Menurut Charles dalam Mulyasa (2007 : 25), mengemukakan bahwa: 

competency as rational performance which satisfactorily meets the objective for a 

desired condition (kompetensi merupakan perilaku yang rasional untuk mencapai 

tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan). Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, 

dijelaskan bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, ketrampilan, dan 

perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuassai oleh guru atau dosen dalam 

melaksanakan tugas keprofesialan.  

Menurut Lardirabal (1977) dalam Satori (2007: 2.2) mengungkapkan 

bahawa kompetensi keguruan meliputi kompetensi kepribadian, sosial, dan 

profesional. Guru dalam proses belajar mengajar harus memliki kompetensi 

tersendiri guna mencapai harapan yang dicita-citakan dalam melaksanakan 
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pendidikan pada umumnya dan proses belajar mengajar pada khusunya. Guru 

perlu membina diri secara baik karena fungsi guru itu sendiri adalah membina dan 

mengembangkan kemampuan siswa. 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

kompetensi guru adalah kemampuan untuk melakukan perilaku/tindakan rasional 

dalam melaksanakan tugas atau profesionalnya. Perilaku/tidakan dikatan sebagai 

tindakan rasional karena memiliki tujuan dan arah yang jelas yakni untuk 

menjadikan pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan, sehingga siswa 

mampu menangkap materi dengan lebih mudah. Kompetensi merupakan suatu 

komponen yang sangat penting dalam profesi pendidik baik bagi guru ataupun 

dosen. Kompetensi guru merupakan gabungan dari semua kemampuan personal, 

sosial, teknologi, keilmuan, dan spiritual atau keagamaan yang kesemuanya akan 

membentuk suatu standar kompetensi pendidik. 

2.1.5 Kompetensi Profesional 

Kompetensi profesional mempunyai pengertian sebagai kewenangan yang 

berhubungan dengan tugas mengajar yang mencakup: (1) penguasaan pada bidang 

studi yang diajarkan; (2) memahami keadaan diri siswa; (3) memahami prinsip-

prinsip dan teknik mengajar, (4) menguasai cabang-cabang ilmu pengetahuan 

yang relevan dengan bidang studinya; dan (5) menghargai profesinya (Marno dan 

Idris, 2009: 38).  

Menurut Mulyasa (2007: 138) kompetensi profesional merupakan 

kompetensi yang harus dikuasai guru dalam kaitanya dengan pelaksanaan tugas 

utamanya mengajar. Menurut Rifa’i dan Anni (2012: 9) menjelaskan bahwa 

“kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran 
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secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik 

memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam standar nasional”. Hal 

senada dijelaskan oleh Sanjaya (2014: 18) bahwa “kompetensi profesional adalah 

kompetensi atau kemampuan yang berhubungan dengan penyelesaian tugas-tugas 

keguruan”. Kompetensi ini merupakan kemampuan-kemampuan yang harus 

dimiliki oleh guru.  

Kompetensi profesional guru menekankan pada penguasaan dan 

kedalaman ilmu pengetahuan yang dimiliki guru terkait dengan bidang atau mata 

pelajaran yang diampunya. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 

Tahun 2007 menjelaskan ada 5 indikator inti dari kompetensi profesional guru, 

yaitu sebagai berikut: 

(1) menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan 

yang mendukung mata pelajaran yang diampu; (2) menguasai 

standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran/bidang 

pengembangan yang diampu; (3) mengembangkan materi 

pembelajaran yang diampu secara kreatif; (4) mengembangkan 

keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan 

reflektif; (5) memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi 

untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri.  

 

Sardiman (2011: 164), menjelaskan secara rinci ada sepuluh kompetensi 

guru sebagai profesional yaitu (1) menguasai bahan; (2) mengelola program 

belajar mengajar; (3) mengelola kela; (4) menggunakan media/sumber; (5) 

menguasai landasan kependidikan; (6) mengelola interaksi belajar mengajar; (7) 

menilai prestasi siswa untuk kepentingan pengajaran; (8) mengenal fungsi dan 

program layanan bimbingan dan penyuluhan; (9) mengenal dan 

menyelenggarakan administrasi sekolah; (10) memahami prinsip-prinsip dan hasil 

penelitian pendidikan guna keperluan pengajaran. 



31 

 

 

Media sebagai alat bantu dalam proses belajar adalah suatu kenyataan 

yang tidak dapat dipungkiri (Djamarah, 2014: 121). Walaupun begitu, 

penggunaan media sebagai alat bantu tidak bisa sembarangan menurut kehendak 

guru, tetapi harus memperhatikan dan mempertimbangkan tujuan. Jenis-jenis 

kompetensi yang dijelaskan Usman (2013) ada banyak indikator mengenai 

kompetensi profesional. Menurut Khoiri (2010: 43) indikator esensial kompetensi 

profesional adalah:  

(1) Menguasai substansi keilmuan yang terkait dengan bidang 

studi memiliki indikator esensial: memahami materi ajar yang ada 

dalam kurikulum sekolah; memahami struktur, konsep dan metode 

keilmuan yang menaungi atau koheren dengan materi ajar; 

memahami hubungan konsep antarmata pelajaran terkait; dan 

menerapkan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari. 

(2) Menguasai struktur dan metode keilmuan memiliki indikator 

esensial: menguasai langkah-langkah penelitian dan kajian kritis 

untuk memperdalam pengetahuan/ materi bidang studi.  

 

Pemanfaatan teknologi pembelajaran yang dimaksud dalam kompetensi 

profesional salah satunya memanfaatkan teknologi dalam melakukan 

pembelajaran yang bertujuan untuk memudahkan atau mengefektifkan 

pembelajaran. Guru dituntut untuk memiliki kompetensi memanfaatkan dan 

mempersiapkan materi pelajaran yang akan diajarkan dalam suatu sistem atau 

program dalam sebuah media pembelajaran yang berbasis TIK. 

Menurut Cooper (1984) dalam Satori (2007: 2.2) terdapat empat 

komponen kompetensi profesional, yaitu: mengetahui pengetahuan tentang belajar 

dan tingkah laku manusia, mempunyai pengetahuan dan menguasai bidang studi 

yang dibinanya, mempunyai sikap yang tepat tentang diri sendiri, sekolah, teman, 

sejawat dan bidang studi yang dibinanya, mempunyai keterampilan dalam teknik 

mengajar. 
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Kompetensi profesional merupakan kemampuan Guru dalam menguasai 

pengetahuan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni dan budaya yang 

diampunya yang sekurang-kurangnya meliputi penguasaan: (1) materi pelajaran 

secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi program satuan pendidikan, 

mata pelajaran, dan kelompok mata pelajaran yang akan diampu; (2) konsep dan 

metode disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang relevan, yang secara 

konseptual menaungi atau koheren dengan program satuan pendidikan, mata 

pelajaran, dan kelompok mata pelajaran yang akan diampu.  

Menurut Usman (2013: 19) indikator kompetensi guru dalam 

memanfaatkan media dan sumber belajar, yaitu: (1) memilih dan mengembangkan 

media pembelajaran yang sesuai, yaitu mengkaji berbagai media pembelajaran, 

memilih media pembelajaran yang tepat, membuat media pembelajaran yang 

sederhana, dan menggunakan media pembelajaran; (2) memilih dan menafaatkan 

sumber belajar, yaitu mengkaji berbagai jenis dan kegunaan sumber belajar dan 

memanfaatkan sumber belajar yang tepat. 

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomer 14 tahun 2005 tentang Guru 

dan Dosen, terdapat 8 dasar kemampuan guru dalam kompetensi profesional 

yaitu: 

(1) mengerti dan dapat menerapkan landasan pendidikan baik 
filosifis, psikologi,dan sebagainya; (2) mengerti dan menempatkan 
teori belajar sesuai dengan tingkat perkembangan perilaku peserta 
didik; (3) mamapu menangani mata pelajaran atau bidang studi 
yang ditugaskan kepadanya; (4) mengerti dan dapat menerapkan 
metode mengajar yang sesuai; (5) mampu menggunakan berbagai 
alat pelajaran dan media serta fasilitas belajar lain; (6) mampu 
mengorganisasikan dan melaksanakan program pengajaran; (7) 
mampu melaksanakan evaluasi belajar; (8) mampu menumbuhkan 
motivasi peserta didik. 

Berdasarkan berbagai penjelasan tersebut, guru mampu mengembangkan 

dirinya sesuai dengan pembaharuan, baik bidang profesinya maupun dalam 
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spesialisasinya. Contohnya dalam menyikapi kemajuan ilmu dan teknologi 

informasi, seorang guru yang merasa kurang dalam memperoleh tambahan 

pengetahuan mau menyisihkan hasil pendapatan mengajarkan untuk mengikuti 

khursus komputer dan bahasa asing serta bergabung dengan lembaga-lembaga 

yang mengembangkan pengkajian tentang ilmu dan teknologi untuk 

mengembangkan diri. Peningkatkan kemampuan dalam mengoperasikan 

komputer dilakukan guru untuk mengembangkan media pembelajaran agar lebih 

bervariasi yang digunakan guru untuk menunjang proses pembelajaran. 

2.1.6 Fasilitas Belajar 

Menurut Bafadal (2014: 2) mendeskripsikan bahwa “sarana dan prasarana 

adalah semua perangkat peralatan, bahan, perabot dan kelengkapan dasar baik 

yang secara langsung maupun secara tidak langsung menunjang pelaksanaan 

proses belajar di sekolah”. Lingkungan yang menyenangkan, ruang kelas yang 

luas dan suasana kelas yang kondusif disertai fasilitas yang memadai 

menyebabkan timbulnya motivasi untuk belajar pada diri siswa sehingga proses 

belajar dapat berjalan efektif. Proses belajar akan semakin sukses apabila 

ditunjang dengan fasilitas yang memadai. 

Fasilitas dapat diartikan juga sebagai sarana dan prasarana dalam belajar. 

Tersedianya fasilitas yang memadai, akan sangat membantu guru dalam 

melaksanakan kegiatan pembelajaran dikelas. Selain itu, siswa akan lebih 

termotivasi untuk mengikuti kegiatan belajar. Kegiatan proses belajar mengajar 

tidak mungkin dapat sukses tanpa didukung adanya fasilitas yang cukup dalam 

pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. 

Slameto (2013: 76) menjelaskan untuk dapat belajar yang efektif 

diperlukan lingkungan fisik yang baik dan teratur, misalnya: (1) ruang belajar 
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harus bersih, tak ada bau-bauan yang dapat mengganggu konsentrasi pikiran; (2) 

ruangan cukup terang, tidak gelap yang dapat mengganggu mata; (3) cukup sarana 

yang diperlukan untuk belajar, misalnya alat pelajaran, buku-buku, dan 

sebagainya.  

Fasilitas belajar di sekolah sangat membantu guru dalam melaksanakan 

kegiatan belajar mengajar, sehingga dapat memenuhi kebutuhan belajar anak 

didik yang berpengaruh terhadap hasil belajar siswa (Djamarah, 2014: 184). 

Fasilitas dan perabot belajar ikut menentukan keberhasilan seseorang, orang yang 

belajar tanpa dibantu dengan adanya fasilitas, maka kegiatan belajar akan 

terhambat (Djamarah, 2014: 40).  

Terkait fasilitas belajar, Bafadal (2014: 13-14) menjelaskan untuk 

melaksanakan kegiatan belajar mengajar dalam kelas setidaknya ada dua macam 

sarana belajar mengajar yang harus tersedia, yaitu perabot kelas dan media 

pengajaran. Bafadal (2014: 2) mengklasifikasikan sarana pendidikan menjadi 

beberapa macam yaitu (1) Ditinjau dari habis tidaknya dipakai; (2) Ditinjau dari 

bergerak tidaknya pada saat digunakan; (3) Ditinjau dari hubungannya dengan 

proses belajar mengajar. 

Hubungannya dengan proses belajar mengajar, ada dua jenis sarana 

pendidikan. Pertama, sarana pendidikan yang secara langsung digunakan dalam 

proses belajar mengajar. Sebagai contoh adalah kapur tulis, atlas, dan sarana 

pendidikan lainnya yang digunakan guru dalam mengajar. Kedua, sarana 

pendidikan yang secara tidak langsung berhubungan dengan proses belajar 

mengajar seperi lemari arsip di kantor sekolah merupakan sarana pendidikan yang 

secaratidak langsung diguakan oleh guru dalam proses belajar mengajar.  
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Menurut (Bafadal, 2014: 3) prasarana pendidikan di sekolah bisa 

diklasifikasikan menjadi dua macam. Pertama, prasarana pendidikan yang secara 

langsung digunakan untuk proses belajar mengajar, seperti ruang teori, ruang 

perpustakaan, ruang praktik ketrampilan, dan ruang laboratorium. Kedua, 

prasarana sekolah yang keberadaannya tidak digunakan untuk proses belajar 

mengajar, tetapi secara langsung sangat menunjang terjadinya proses belajar 

mengajar. Beberapa contoh tentang prasarana sekolah tersebut diantaranya adalah 

ruang kantor, kantin sekolah, tanah dan jalan menuju sekolah, kamar kecil, ruang 

usaha kesehatan sekolah, ruang guru, ruang kepala sekolah, dan parkir kendaraan. 

Terkait fasilitas belajar, Bafadal (2014: 13) menjelaskan untuk 

melaksanakan kegiatan belajar mengajar dalam kelas setidaknya ada dua macam 

sarana belajar mengajar yang harus tersedia, yaitu perabot kelas dan media 

pembelajaran. Indikator perabotan kelas yang harus tersedia menurut Bafadal 

(2014: 13) yaitu papan tulis, meja dan kursi guru, meja dan kursi murid, lemari 

kelas, papan daftar hadir murid, papan daftar piket, papan pemajangan karya 

murid, papan daftar pengelompokan murid, dan papah grafik kehadiran murid. 

Indikator media pembelajaran untuk kepentingan efektivitas proses belajar 

mengajar di kelas. 

Menurut Bafadal (2014: 14) dapat dikelompokan menjadi media pandang 

diproyeksikan, media pandang tidak diproyeksikan, media dengar, dan media 

pandang dengar. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka yang dimaksud fasilitas belajar 

dalam penelitian ini adalah segala sesuatu yang dapat memudahkan dan 

memperlancar proses belajar mengajar di sekolah seperti tersedianya tempat 

belajar, alat-alat peraga pengajaran, buku pelajaran, perpustakaan, laboratorium 
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dan segala fasilitas penunjang. Fasilitas belajar merupakan suatu keharusan yang 

harus dipenuhi oleh sekolah. Kelengkapan fasilitas belajar akan berdampak pada 

ketuntasan belajar siswa. 

 

2.1 Hubungan Antar Variabel 

Penelitian ini terdiri dari tiga variabel, yaitu Kompetensi Profesional Guru 

(Y), Penggunaan Media Pembelajaran (X1), dan Fasilitas Belajar (X2). 

Kompetensi Profesional merupakan salah satu kemampuan yang harus dimiliki 

oleh guru. Kompetensi profesional ini terdiri  dari banyak komponen. Pada 

penelitian ini, peneliti hanya akan meneliti tentang penggunaan media 

pembelajaran yang sesuai serta memilih dan memanfaatkan fasilitas belajar untuk 

meningkatkan kompetensi profesional guru. Menurut Wijaya (1994) dalam  Satori 

(2007: 2.28) mengemukakan tentang kemampuan memahami media dan sumber 

belajar dalah dengan cara: (1) mempelajari  macam-macam media pendidikan; (2) 

mempelajari kriteria pemilihan media pendidikan; (3) menggunakan media 

pembelajaran; (4) merawat alat-alat bantu belajar mengajar. 

Tingkatan dari perolehan sebuah kemampuan memilih dan menggunakan 

media juga berpengaruh dari pengadaan fasilitas belajar yang ada di setiap 

sekolah. Proses belajar mengajar dapat berhasil dengan baik, siswa diajarkan 

untuk memanfaatkan semua alat inderanya. Guru berpaya untuk menampilkan 

stimulus yang dapat diproses dengan berbagai indera melalui media pembelajaran. 

Semakin banyak alat indera yang digunakan untuk menerima dan mengolah 

informasi maka semakin besar kemungkinan informasi tersebut dimengerti. Media 

pembelajaran diharapkan dapat membantu siswa dalam menerima dan menyerap 

informasi dengan mudah. 
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Menurut Sudjana dan Rifa’i (1992) dalam Sanaky (2013: 28) manfaat 

media pembelajaran agar siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab 

tidak hanya mendengarkan uraian dari guru, tetapi juga aktivitas lain seperti 

mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, memerankan, dan lain sebagainya. 

Media yang digunakan oleh guru juga tidak terlepas dari kelengkapan yang 

dimiliki oleh sekolah. Ketersediaan fasilitas media pembelajaran juga dapat 

melatih kemampuan guru dalam menggunakan media pembelajaran. 

Fasilitas yang memadai pada setiap sekolah, dengan ketersediaan 

teknologi media pembelajaran yang lengkap tentunya akan menunjang motivasi 

dari guru untuk terus meningkatkan kompetensi profesionalnya dalam proses 

pembelajaran.  Adanya guru dapat menggunakan media pembelajaran tentunya 

tidak lepas dari faktor internal yaitu kompetensi profesional yang dimiliki setiap 

guru dan faktor eksternal yaitu fasilitas belajar yang lengkpa di sekolah. 

Hubungan antara penggunaan media pembelajaran dan fasilitas belajar 

terhadap kompetensi profesional guru sangat berpengaruh satu sama lain. Media 

pembelajaran dan fasilitas belajar merupakan faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi kompetensi profesional guru. Faktor-faktor inilah yang akan 

diketahui sejauh mana berpengaruh terhadap kompetensi profesional guru. 

 

2.2 Kajian Empiris 

Penelitian dalam bidang teknologi pendidikan telah banyak dilakukan oleh 

beberapa peneliti. Hal tersebut menarik untuk diadakan penelitian lebih lanjut, 

baik yang bertujuan untuk melengkapi ataupun meneliti sesuatu yang baru. Hasil 

penelitian membantu penulis memperoleh gambaran tentang penelitian 
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penggunaan media pembelajaran dan fasilitas belajar terhadap kompetensi 

profesional guru yang dilaksanakan oleh penulis.  

Penelitian-penelitian yang telah dilaksanakan menjadi pedoman dan 

membantu penulis supaya dapat melaksanakan penelitian yang lebih baik. 

Beberapa penelitian yang telah dilakukan dan dapat dijadikan kajian penelitian 

yaitu dilakukan oleh Fitriani (2010), Hoojqan (2012), janer (2010), Ilomo (2016), 

Purwaningsih (2012), Sunarco (2008), Purbasari (2015), Sudin (2008), 

Martiningsih (2008), Supriono (2014). 

Penelitian yang dilakukan oleh Febriansyah (2015) dari Universitas Negeri 

Yogyakarta dengan judul “Kompetensi Profesional Guru dalam Mengelola 

Sumber belajar PAI Kelas XI SMA N 5 Yogyakarta”. Hasil penelitian tersebut 

menunjukan bahwa kompetensi professional guru sudah baik dengan 

digunakannya media dan sumber belajar yang tersedia. Kompetensi professional 

guru akan semakin meningkat dengan terus menggunakan media terbaru dalam 

proses pembelajaran.  

Penelitian yang dilakukan oleh Sejati (2011) dari Universitas Negeri 

Semarang dengan judul “Pemanfaatan Media Pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi”. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa 1) pemanfaatan media pembelajaran berbasis TIK 

dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMP Negeri 5 Semarang 

kurang dimanfaatkan dengan baik karena masih ada media atau alat bantu yang 

tersedia tetapi tidak dimanfaatkan dalam pembelajaran, selain itu ada kendala lain 

yaitu guru juga kurang mampu dalam mengoperasikan media berbasis TIK. 
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Kemampuan guru dalam pemanfaatan media masih kurang terutama ketika 

mempersiapkan dan memanfaatkan media pembelajaran. Ketersediaan sarana dan 

prasarana di SMP Negeri 5 Semarang dari segi jenis cukup lengkap tapi 

jumlahnya masih kurang. Dampak pemanfaatan media pembelajaran pada siswa 

dapat meningkatkan motivasi belajar dan rangsangan kegiatan belajar serta 

pembelajaran menjadi lebih menyenangkan, dan 2) hambatan dalam pemanfaatan 

media berbasis TIK adalah kompetensi guru dan kondisi media. 

Kemampuan guru dalam pemanfaatan media TIK masih kurang karena 

guru PKn di SMP Negeri 5 Semarang tidak pernah mengikuti pelatihan-pelatihan 

TIK dan mencari informasi serta pengetahuan tentang media teknologi informasi 

dan komunikasi yang berkembang saat ini. Kendala lainnya adalah kondisi media 

pembelajaran yang dimiliki SMP Negeri 5 Semarang masih kurang diperhatikan 

dan cendrung diabaikan oleh pihak sekolah, misalnya saja ada salah satu media 

komputer di kelas yang mengalami kerusakan tetapi tidak segera diperbaiki. Hal 

itu dikarenakan pihak sekolah tidak memiliki tenaga teknisi khusus yang langsung 

dapat memperbaiki media yang mengalami kerusakan tersebut. 

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Mashoedah (2015) Dosen 

Pendidikan Teknik Elektronika Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta 

dengan judul “Kajian Penggunaan Media Pembelajaran dalam Pelatihan 

Peningkatan Kompetensi Profesional Guru”. Hasil penelitian menunjukan bahwa 

dilematik untuk meningkatkan kompetensi menjadi permasalahan besar bagi guru 

dibanding dengan permasalahanpermasalahan lain yang dihadapi guru. Seperti 

yang ditunjukkan oleh survei berikut ini bahwa permasalahan yang sering 
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dihadapi oleh guru adalah ”Peningkatan kemampuan di bidang keahlian” (42%), 

”Minimnya alat bantu mengajar di sekolah” (24 %), ”Kurikulum” (15%), 

”Kompetensi Pedagogik perlu diasah” (8%), ”Gaji” (5%), ”Pelatihan dan diklat 

hanya teoritis” (3%) dan permasalahan-permasalahan yang lain yang dihadapi 

guru (3%).  

Berikut ini hasil survey di grup guru di jejaring sosial Facebook 

menunjukkan bahwa media pembelajaran yang diharapkan dapat digunakan di 

pelatihan guru adalah dalam bentuk : gabungan media (49%), Video Pembelajaran 

(29%), e-Learning (15%) ; dan Trainer Kit (6%). Berdasar hasil survey diatas 

maka perlu penggunaan media pembelajaran pada pelatihan guru dan perlu 

dirancang sebuah model pelatihan guru yang terintegrasi dengan pemilihan media 

pembelajaran yang sesuai dengan materi, bidang keahlian dan gaya belajar guru 

(pembelajar dewasa). 

Penelitian yang dilakukan oleh Graber (2012) dalam Journal of Media 

Literacy Education dengan judul “New Media Literacy Education (NMLE): A 

Developmental Approach”. 

Waldorf-inspired schools may have a successful formula for the 

development of ethical thinking and new media literacy skills. By 

providing rich sensory experiences and social interactions for 

students from the time they are very young, these schools are 

sowing the seeds of new media literacy without any technology in 

sight. The challenge they face now is taking the next step. In doing 

so, Waldorf-inspired could be the model for Ohler’s (2010) vision 

of a “whole school approach to behavior that sets the entirety of 

being digitally active within an overall ethical and behavioral 

context” (145). Maybe some of these practices will even find their 

way into traditional schools, giving more students a chance to 

experience a developmental approach to new media literacy that 

will equip them to be creative, capable, and ethical users of today’s 

technology, or technologies that are yet seeds in their imaginations. 
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Maksud dari penelitian yang berjudul “Media Baru Pendidikan 

Keaksaraan: Sebuah Pendekartan Pembangunan”. Dapat disimpulkan bahwa 

Sekolah Waldorf terinsipirasi memiliki pengembangan media keaksaraan yang 

baru. Kesempatan ini dilakukan agar siswa mengalami pendekatan pembangunan 

media baru yang akan membekali mereka untuk  menjadi kreatif, mampu, dan 

menggunakan etika yang yang benar poada teknologi saat ini, atau teknologi yang 

masih menjadi imajinasi siswa.  

Penelitian yang dilakukan oleh Afshari (2009) dari Universiti Putra 

Malyasia dengan judul “Factors Affectingteachers’ Use Of Information And 

Comunication Technology”. 

An awareness of any barrier that teachers face could lead to the 
development of solutions for overcoming these barriers, develop 
useful training programs, and encourage the use of ICT. It is a fact 
that teacher training programmes play an important role to provide 
the necessary leadership in training pre-service and in-service 
teachers to deal with the current demands of society and economy. 
They should model the new pedagogies and tools for learning with 
the aim of enhancing the teaching-learning process. Moreover, 
teacher education institutions and programmes must help teachers 
to understand how the new technologies can best be used in the 
context of the culture, needs, and economic conditions of their 
country. Hence, building the capacity of teachers in the utilization 
of ICT for education requires long-term continuous development of 
the lead trainers, sharing of knowledge among teachers, 
partnerships and collaboration among educators and 
organizations, and support from principals and administrators. 
These factors must be available in order to create changes in the 
classroom. Therefore, both teachers and trainers require ongoing 
support and opportunities to experiment with new skills and 
strategies over time. 

Maksud dari penelitian yang berjudul “Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Guru dalam Menggunakan Teknologi Informasi dan 

Komunikasi”. Dapat disimpulkan bahwa pengembangan program pelatihan pada 

guru dapat menjadi solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan dari kesadaran 

guru dalam menggunakan TIK. Pelatihan hendaknya mengasah kemampuan 
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pedagogis guru dan memberikan pengarahan tentang alat belajar baru dengan 

tujuan mengingkatkan proses belajar mengajar. Oleh karena itu, membangun 

kapasitas guru dalam memanfaatkan TIK membutuhkan jangka waktu yang 

panjang dan kolaborasi antara pendidik dan organisasi kependidikan harus 

berjalan baik. 

Penelitian yang dilakukan Irshad (2013) dari Universitas Negeri Semarang 

dengan judul “Pengaruh Kompetensi Profesional Guru dan Fasilitas Belajar 

terhadap Hasil Belajar Siswa (Studi Kasus pada Kelas X Program Studi 

Administrasi Perkantoran SMK Negeri 2 Temanggung dalam Kompetensi Dasar 

Menggunakan Peralatan Kantor)”. Hasil penilitian menunjukkan bahwa analisis 

regresi linear berganda diperoleh persamaan Y = 10.570 + 0.531X1 + 0.412 X2 + 

e. Uji F diperoleh Fhitung = 20,658, sehingga H3 diterima. Secara parsial (uji t) 

variabel Kompetensi profesional guru (X1) diperoleh thitung = 2,592, sehingga 

H1 diterima. Variabel Fasilitas belajar (X2) diperoleh thitung = 3,459, sehingga 

H2 diterima. Secara simultan (R2) kompetensi profesional guru dan fasilitas 

belajar berpengaruh terhadap hasil belajar siswa sebesar 35,7%. 

Simpulan penelitian ini adalah kompetensi profesional guru dan fasilitas 

belajar berpengaruh terhadap hasil belajar siswa baik secara simultan maupun 

parsial. Saran penelitian ini adalah diharapkan guru untuk lebih banyak belajar 

lagi dan mengikuti pelatihan yang dapat meningkatkan kemampuannya dalam 

aspek mengelola program belajar mengajar, mampu memanfaatkan pembelajaran 

di luar kelas dengan baik seperti memanfaatkan fasilitas perpustakaan dan 

mengunjungi badan arsip daerah dalam menunjang kegiatan pembelajaran, lebih 

memperhatikan aspek kreatifitas dan inisiatif siswa misalnya melalui pemberian 
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tugas individu maupun kelompok untuk mencari informasi terbaru yang terkait 

kompetensi dasar menggunakan peralatan kantor. 

Penelitian yang dilakukan oleh Yayuk (2014) Dosen Prodi PGSD 

Universitas Muhammadiyah Malang dengan judul “Pemetaan Kompetensi Guru 

Bersertifikat Pendidik untuk Pemanfaatan Media TIK dalam Kegiatan 

Pembelajaran di Sekolah Dasar”. Hasil penelitian yang bersifat umum 

menunjukkan bahwa guru-guru bersertifakat pendidik di SD Semalang raya belum 

seluruhnya memanfaatkan media TIK dalam proses pembelajaran. Hal ini dapat 

dibuktikan dari hasil penelitian, 28 responden guru yang sudah menerapkan media 

TIK sebesar 35,71% dan 64,29% belum menerapkan media TIK. Namun pada 

umumnya guru merasa bahwa pengetahuan tentang TIK tersebut belum cukup 

meskipun beberapa mereka sudah pernah mengikuti pelatihan atau melalui 

sertifikasi, karena mempraktekkannya di pembelajaran ternyata tidak semudah 

pengetahuan yang didapat dan dimiliki. 

Ada sisi baik bagi guru karena mempunyai pengalaman khusus untuk 

belajar media TIK, tapi banyak juga kendala misalnya, dari segi ketersediaan 

sarana di sekolah kurang seperti komputer, LCD, laptop, jaringan internet, kelas 

IT, email, dan website. Kemampuan dari segi kepegawaiannya adalah sebagai 

berikut : 1) Tidak semua guru mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer. 

Hal ini disebabkan salah satunya faktor usia yang rata-rata guru SD yang sudah 

tersertifikasi berusia 48 keatas, kemudian dari segi ketrampilan mereka pun sudah 

berkurang tidak seperti guru-guru yang muda yang bisa cepat menyesuaikan 

dengan perkembangan zaman globalisasi seperti sekarang ini. 2) Pengadaan 

pelatihan untuk guru tentang TIK juga kurang, meskipun terkadang depdiknas 
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mengadakan akan tetapi untuk peserta yang di undang dari masing-masing 

sekolah juga terbatas, 3) Masih terbatasnya guru-guru yang mempunyai 

laptop/komputer pribadi. 

Hal ini juga bisa berpengaruh karena mereka tidak bisa mengharapkan 

kemapuannya bertambah ketika hanya mengandalkan belajar disekolah, 

sedangkan yang memakai komputer di sekolah ada beberapa guru. 4) Kemauan 

guru kurang untuk mau mencoba menerapkan media TIK dalam proses 

pembelajaran. Kurangnya keyakinan dalam diri mereka membuat guru-guru 

enggan untuk maju berinovasi dalam pembelajaran. 

Penelitian yang dilakukan oleh Sukarsih (2015) dari Universitas Negeri 

Yogyakarta pada tahun  dengan judul “Ketersediaan Media Pembelajaran dalam 

Pembelajaran Penjasorkes”. Hasil dari penelitian ini Teridentifikasi berdasar 

survei sebanyak 16 Sekolah Dasar atau sebesar (40%) dari total keseluruhan 40 

Sekolah Dasar se-Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman telah memiliki media 

pembelajaran sebagai pendukung dalam kegiatan pembelajaran Penjasorkes di 

sekolah. Teridentifikasi berdasar survei sebanyak 24 Sekolah Dasar atau sebesar 

atau sebesar (60%) dari total keseluruhan 40 Sekolah Dasar se-Kecamatan 

Gamping Kabupaten Sleman belum memiliki media pembelajaran sebagai 

pendukung dalam kegiatan pembelajaran Penjasorkes di sekolah. 

Penelitian yang dilakukan oleh Muliawati (2014) dari Universitas Negeri 

Yogyakarta yang berjudul “Survei Ketersediaan Media Pembelajaran Dalam 

Pembelajaran Penjasorkes di SD se-UPTD Pendidikan Kecamatan Purbalingga 

Kabupaten Purbalingga”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir sebagian 

besar Sekolah Dasar se-UPTD Pendidikan Kecamatan Gamping Kabupaten 
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Sleman dalam hal ketersediaan penggunaan media pembelajaran masih kurang 

dalam kaitannya untuk mendukung kegiatan pembelajaran Penjasorkes di sekolah 

masing-masing masih. Sebanyak 7 Sekolah Dasar atau sebesar (28%) dan total 

keseluruhan 25 Sekolah Dasar se-UPTD Pendidikan Kecamatan Purbalingga 

Kabupaten Purbalingga yang ada ketersediaan media pembelajaran sebagai 

pendukung dalam kegiatan pembelajaran Penjasorkes di sekolah. Sedangkan 18 

Sekolah D asar atau sebesar (72%) teridentjfiksj berdasar survei ketersediaan 

media pembelajaran masih kurang, sebagai pendukung dalam kegiatan 

pembelajaran Penjasorkes di sekolah. 

Penelitian yang dilakukan oleh Yudianta (2013) dari Universitas Negeri 

Semarang berjudul “Survei Keadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Jasmani 

di Sekolah Dasar se Gugus 01 Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul”. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa keadaan sarana dan prasarana Penjasorkes yang 

ada di SD se-Gugus 01 Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul, sebagian besar 

dalam keadaan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan jumlah sarana alat yang 

berkategori “baik” sebanyak 963 alat, sedangkan sisanya 137 alat berkategori 

“rusak”. Status kepemilikan semua sarana alat adalah “milik sekolah” masing-

masing. Jumlah perkakas yang berkategori “baik” sebanyak 123 perkakas, 

sedangkan sisanya 17 perkakas berkategori “rusak”. Status kepemilikan semua 

perkakas adalah “milik sekolah” masing-masing. Sedangkan jumlah fasilitas yang 

berkategori “baik” sebanyak 49 fasilitas, sisanya 16 fasilitas berkategoni “rusak”. 

Status kepemilikan fasilitas, yaitu: sejumlah 35 fasilitas berstatus “milik sekolah”, 

30 fasilitas berstatus “meminjam”, dan tidak ada fasilitas yang dengan 

“menyewa”.  
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Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa penggunaan 

media pembelajaran dan fasilitas belajar memberikan pengaruh terhadap 

kompetensi profesional guru. Persamaan penelitian ini dengan penelitian-

penelitian diatas adalah sama-sama ingin mengetahui pengaruh dari penggunaan 

media pembelajaran dan sarana fasilitas belajar terhadap kompetensi profesional 

guru. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu adalah: (1) 

salah satu penelitian yang telah dilakukan terdapat di jenjang pendidikan SMA, 

SMK, dan SMP; (2) pada penelitian ini penggunaan media pembelajaran, fasilitias 

belajar, dan kompetensi profesional dilakukan di jenjang sekolah dasar; (3) 

penelitian ini dilakukan di daerah dan lokasi serta jenjang pendidikan yang 

berbeda dengan penelitian sebelumnya, disamping itu penelitian ini juga akan 

membuktikan pengaruh penggunaan media pembelajaran dan fasilitias belajar 

terhadap kompetensi profesional di SD Negeri Se-Gugus Gatot Subroto 

Kabupaten Tegal. 

 

2.3 Kerangka Berpikir 

Proses pembelajaran sangat penting dalam menentukan kualitas 

pencapaian tujuan pendidikan. Proses pembelajaran tidak akan mencapai hasil 

maksimal tanpa adanya fasilitas belajar yang lengkap. Tujuan dari pendidikan 

adalah untuk mendidik dan memberi bekal kepada siswa untuk mengembangkan 

diri sesuai bakat, minat, dan kemampuannya. Penencapaian tujuan tersebut 

membutuhkan suatu pola pembelajaran yang mampu mengkondisikan upaya 

pembekalan kemampuan dan ketrampilan dasar bagi siswa untuk menjadi warga 

negara yang baik. 
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Pada kenyataannya tujuan dari pendidikan di sekolah dasar belum tercapai 

secara optimal. Hal ini dikarenakan proses pembelajaran yang masih berpusat 

pada guru dan belum memaksimalkan siswa untuk aktif dalam proses belajarnya. 

Selain itu guru belum menggunakan media yang sesuai dengan materi yang akan 

disampaikan sehingga kurang menarik perhatian siswa, akibatnya pemahaman 

siswa terhadap materi pelajaran kurang maksimal. Guru merupakan salah satu 

faktor penentu keberhasilan kegiatan pendidikan, karena guru merupakan tokoh 

yang memiliki multi peran dalam proses pendidikan baik sebagai pengajar, 

pendidik, motivator, maupun sebagai evaluator. 

Multi peran yang dimiliki guru akan diimplementasikan pada situasi 

belajar di kelas. Belajar merupakan proses penting bagi perubahan perilaku setiap 

orang. Proses yang dialami siswa pada saat proses pembelajaran di kelas 

hendaklah  setiap siswa aktif dan bersungguh-sungguh, sehingga proses belajar 

yang dialami siswa lebih bermakna. Pada saat proses pembelajaran berlangsung, 

fasilitas belajar memiliki peran yang juga sangat penting. Kualitas suatu 

pembelajaran akan sangat dipengaruhi juga oleh fasilitas belajar yang digunakan 

oleh guru dalam hal ini dalah media pembelajaran. Guru harus dapat memilih dan 

menentukan media yang tepat. Selain itu, media yang digunakan juga harus 

disesuaikan dengan materi yang akan dipelajari siswa. 

Guru sebagai pendidik yang profesional harus mampu berperan sebagai 

komunikator dan fasilitator bagi peserta didik di dalam kelasnya. Sebagai 

komunikator seorang guru harus mampu menyampaikan pesan-pesan 

pembelajaran kepada siswa guru berperan sebagai komunikator, 
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mengkomunikasikan materi pelajaran dalam bentuk verbal dan non verbal. Guru 

sebagai fasilitator dimaksudkan seorang guru harus mampu menjadi orang yang 

memfasilitasi atau melayani keperluan peserta didik di dalam kelas untuk 

mencapai tujuan pembelajaran. Guru sebagai fasilitator memiliki peran 

menfasilitasi siswa-siswa untuk belajar secara maksimal dengan menggunakan 

berbagai strategi, metode, media, dan sumber belajar. 

Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, membawa 

dampak didalam dunia pendidikan khususnya dalam proses pembelajaran. 

Didalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintahan 

Republik Indonesia terdapat empat kompetensi guru yang harus dikuasai, dua 

diantaranya kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional. Dimana salah 

satunya dalam kompetensi professional disebutkan tentang pemanfaatan teknologi 

pembelajaran dan pengelolaan dan penggunaan media serta sumber belajar. 

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media yang 

mendukung proses pembelajaran serta memudahkan guru dalam menyampaikan 

dan memberikan pengertian kepada siswa terhadap materi yang diajarkan, selain 

itu dapat memberikan pengalaman baru bagi siswa yang terlalu jenuh dengan 

model pembelajaran konvensional yang dilakukan guru dalam hal ini metode 

ceramah. Sebagian besar lembaga sekolah telah mengoptimalkan fasilitas belajar 

untuk mendukung pembelajaran yang dilakukan dengan tujuan untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang bermutu tinggi serta terampil 

dalam memanfaatkan teknologi yang ada. 

Pada penelitian ini penulis ingin mengetahui kompetensi profesional guru 

dalam memanfaatkan fasilitas belajar dan penggunaan media pembelajaran. Guru 
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harus memiliki kompetensi dalam memanfaatkan teknologi yang berkembang 

sekarang ini untuk meningkatkan proses pembelajaran. Penerapan media ini 

diharapkan dapat menjadi solusi dari kurangnya penggunaan media teknologi 

dalam pembelajaran.  

Melalui penelitian ini, diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam 

peningkatan kompetensi profesionla guru dalam menggunakan media 

pembelajaran dan memanfaatkan secara optimal fasilitas belajar yang tersedia, 

sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas 

aktivitas belajar siswa untuk meningkatkan hasil belajarnya. Keterkaitan antara 

penggunaan media pembelajaran dan fasilitas belajar guru terhadap kompetensi 

profesioanl digambarkan dalam kerangka berfikir yang tergambar dalam skema 

berikut ini. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Karangka Berpikir 

Skema tersebut menunjukkan bahwa kompetensi profesioanl guru (Y) 

sebagai variabel terikat. Penggunaan media pembelajaran (X1) dan fasilitas 

belajar (X2) sebagai varabel bebas. Penggunaan media pembelajaran dan fasilitas 

belajar merupakan faktor yang mempengaruhi kompetensi profesional guru. 

2.4 Hipotesis Penelitian  

Penggunaan Media 

Pembelajaran 

(X1) 
Kompetensi 

Profesional Guru 

(Y) 

 
Fasilitas Belajar 

(X2) 
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Hipotesis dalam suatu penelitian memberikan arah bagi penulis untuk 

menyediakan titik awal dimulainya penelitian berrdasarkan kerangka berpikir 

yang telah dibuat (Morrisan, 2015:  18). 

Berdasarkan kerangka berpikir yang sudah dijelaskan, maka hipotesis 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H01: Tidak ada pengaruh penggunaan media pembelajaran terhadap kompetensi 

profesional guru SD Negeri Se-Gugus Gatot Subroto Kabupaten Tegal. 

(ρ=0) 

Ha1: Ada pengaruh penggunaan media pembelajaran terhadap kompetensi 

profesional guru SD Negeri Se-Gugus Gatot Subroto Kabupaten Tegal. 

(ρ≠0) 

H02: Tidak ada pengaruh fasilitas belajar terhadap kompetensi profesional guru  

SD Negeri Se-Gugus Gatot Subroto Kabupaten Tegal. (ρ=0) 

Ha2: Ada pengaruh fasilitas belajar terhadap kompetensi profesional guru SD 

Negeri Se-Gugus Gatot Subroto Kabupaten Tegal. (ρ≠0) 

H03: Tidak ada pengaruh penggunaan media pembelajaran dan fasilitas belajar 

terhadap kompetensi profesioanl guru SD Se-Gugus Gatot Subroto 

Kabupaten Tegal. (ρ=0) 

Ha3: Ada pengaruh penggunaan media pembelajaran dan fasilitas belajar terhadap 

kompetensi profesioanl guru SD Se-Gugus Gatot Subroto Kabupaten Tegal. 

(ρ≠0) 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

Bab 5 merupakan bagian penutup yang berisi simpulan dan saran. Simpulan 

merupakan ringkasan hasil penelitian yang telah dianalisis. Simpulan tersebut 

merupakan jawaban dari rumusan masalah penelitian. Saran merupakan bagian 

penutup yang berupa masukan bagi pembaca. Pada bagian ini, saran dituliskan 

kepada guru, sekolah, dan peneliti lanjutan. Penelitian yang berjudul “Pengaruh 

Penggunaan Media Pembelajaran dan Fasilitas Belajar terhadap Kompetensi 

Profesional Guru di Sekolah Dasar Se-Gugus Gatot Subroto Kabupaten Tegal” 

telah selesai dilaksanakan. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka 

dibuat kesimpulan dan saran dari penelitian ini. Berikut uraian lengkapnya. 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan analisis data, pengujian hipotesis serta hasil dan pembahasan 

yang telah dikemukakan penulis sebagai peneliti, diketahui bahwa. 

(1) Terdapat pengaruh yang signifikan antara penggunaan media pembelajaran 

dan kompetensi profesional guru SD Negeri Se-Gugus Gatot Subroto 

Kabupaten Tegal dengan besarnya sumbangan pengaruh penggunaan media 

pembelajaran terhadap kompetensi profesional guru adalah 42,1%. 

Hubungan antara penggunaan media pembelajaran dengan kompetensi 

profesional guru sebesar 0,649 yang berada pada kategori rentang kuat 

yakni antara 0,60 sampai 0,799. Arah hubungan yang terjadi antara 

penggunaan media pembelajaran oleh guru kepada siswa dengan 
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kompetensi profesional guru bernilai positif. Artinya, apabila penggunaan 

media pembelajaran ditingkatkan, maka kompetensi profesional guru juga 

akan meningkat. 

(2) Terdapat pengaruh yang signifikan antara fasilitas belajar dan kompetensi 

profesional guru SD Negeri Se-Gugus Gatot Subroto Kabupaten Tegal 

dengan besarnya sumbangan pengaruh fasilitas belajar terhadap kompetensi 

profesional guru adalah 41,8%. Hubungan antara fasilitas belajar dengan 

kompetensi profesional guru sebesar 0,647 yang berada pada kategori 

rentang kuat yakni antara 0,60 sampai 0,799. Arah hubungan yang terjadi 

antara fasilitas belajar oleh guru kepada siswa dengan kompetensi 

profesional guru bernilai positif. Artinya, apabila fasilitas belajar 

ditingkatkan, maka kompetensi profesional guru juga akan meningkat. 

(3) Terdapat pengaruh yang signifikan antara penggunaan media pembelajaran 

dan faasilitas belajar terhadap kompetensi profesional guru SD Negeri Se-

Gugus Gatot Subroto Kabupaten Tegal dengan besarnya sumbangan 

pengaruh penggunaan media pembelajaran dan fasilitas belajar terhadap 

kompetensi profesional guru adalah 42,1%. Hubungan antara penggunaan 

media pembelajaran dan fasilitas belajar dengan kompetensi profesional 

guru sebesar 0,649 yang berada pada kategori rentang sedang yakni antara 

0,60 sampai 0,799. Arah hubungan yang terjadi antara penggunaan media 

pembelajaran dan fasilits belajar oleh guru kepada siswa dengan kompetensi 

profesional guru bernilai positif. Artinya, apabila penggunaan media 

pembelajaran dan fasilitas belajar ditingkatkan, maka kompetensi 

profesional guru juga akan meningkat.  
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan di SD Negeri Se-

Gugus Gatot Subroto Kabupaten Tegal, maka penulis menyampaikan saran 

sebagai berikut. 

5.2.1 Bagi Guru 

Hendaknya guru mampu meningkatkan penggunaan media pembelajaran 

dan pemanfaatan fasilitas belajar secara menyeluruh, sehingga dapat 

meningkatkan kompetensi profesional guru yang pada akhirnya dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. Guru juga hendaknya mampu menambah 

variasi dalam pembelajaran baik dengan menggunakan media dan juga fasilitas 

belajar yang ada. 

5.2.2 Bagi Sekolah 

Pihak sekolah hendaknya mampu memanfaatkan media pembelajaran yang 

ada dengan lebih optimal. Pihak sekolah harus mampu memberikan ruang kepada 

guru untuk  dapat berekspresi dan bereksperimen dalam menggunakan media 

pembelajaran dan fasilitas belajar, sehingga guru juga dapat meningkatkan 

kompetensi profesionalnya dalam mengelola dan memanfaatkan media, sumber 

belajar, dan fasilitas sekolah. 

5.2.3 Bagi Peneliti Lanjutan 

Bagi peneliti lanjutan, apabila ingin meneliti dengan penelitian yang sejenis 

diharapkan untuk menambah jumlah sampel atau memperluas jumlah variabel, 

sehingga hasil penelitian lebih akurat dan mendalam serta bisa dijadikan masukan 

positif bagi pihak sekolah.  
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